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 میسوری بخش خدمات اجتمایع 

 
 
 خانواده بخش پشتیبان

 (SNAPدرخواست برای برنامه کمک تغذیه تکمییل )

 درخواست کنید.  SNAP: شما حق دارید در هر زمان برای مزایای برای درخواست

شامل نام، آدرس و  ( درخواست شما را دریافت یم کند ارائه یم شود که باید FSDمزایا از زمانی که بخش حمایت خانواده ) •
 کمک کنید تا رسیعتر درخواست شما را پردازش کند.   FSDرا تکمیل کنید تا به  6تا  2امضای شما باشد. لطفا بخش های 

 ، از طریق فکس یا آپلود بازگردانید. FSDشما یم توانید درخواست خود را به هر دفتر  •
 ک کپی از نرم افزار تکمیل شده خود رابرای آپلود ی mydssupload.mo.govآپلود درخواست خود را به 

 9400-526-573 9400-526فکس: · 

د، اگر  اگر مصاحبه الزم است، یم توان آن را از طریق تلفن تکمیل کرد. بخش حمایت خانواده تالش خواهد کرد تا با شما تماس بگتر
مصاحبه. اگر شما یک شماره تلفن ارائه نکرده شما یک شماره تلفن در درخواست، روز کاری بعد از ثبت درخواست شما برای تکمیل 

 برای تکمیل مصاحبه خود با شماره 
ً
تماس  4908 823 855اید، یا اگر در زمان تماس ما قادر به تکمیل مصاحبه خود نیستید، لطفا

ید یا برای تکمیل این کار در ارسع وقت به یک دفتر  برخی از اطالعات شما  مراجعه کنید. ما ممکن است شما را برای اثبات FSDبگتر
سید.  FSDرا به   را بتی

 
ي توئه  FSDشما از تاری    خ دریافت  SNAP: در صورت تأیید، مزایای تاری    خ درخواست

درخواست شما ارائه یم شود. اين تاري    خ بايگانی
بت نام شما تاری    خ ( درخواست یم کنید تاری    خ ثSSIو درآمد اضافی امنیپر ) SNAPاگر در یک موسسه هستید و همزمان برای مزایای 

 انتشار از موسسه است. 

 
: شما یم توانید بیش از یک نفر یا تسهیالت خود را برای تکمیل خود انتخاب کنید درخواست و/یا مدیریت مزایای خود نماینده مجاز 

 
ی

را از طرف شما. آنها به عنوان نماینده مجاز شما عمل خواهند کرد. اگر یم خواهید یک نماینده مجاز داشته باشید، فرم نمایندگ
 FSDیا با  app.pdf-6ar-content/uploads/2020/09/im-anuals.mo.gov/wphttps://dssm( را در 6AR-IMمجاز )

ید.   تماس بگتر

 بخش اول: در مورد خود به ما بگویید: 
 __________  من نی خانه هستم:  نام کامل شما )اول، وسط و تخلص(: _______________________________ 

 کشور: __________________  __________________________________ آدرس خانه )خیابان، شهر، ایالت، زیپ(: 
، اگر متفاوت باشد: __________________________________   کشور: __________________  آدرس پسپر

 سایر کار  خانه شخیص : __________________________ 1تلفون 
 سایر کار  خانه شخیص : 2تلفون 

 ________________________________________________________________________ ایمیل آدرس: 
ین راه برای تماس با شما:  ی )هر وخت  میل ایمیل زنگ بهتر متر

موجود نیم 
 باشد(

به محکم و ناگهانی  ی ایالت میسوری، و مقررات وزارت کشاورزی ایاالت متحده، من بدین وسیله برای مزایای ضی اقدام یم طبق قوانتر
 نمایم. 

 تاری    خ: __________________________________  امضا شما: ________________________________ 

 

 :بخش دوم: سواالت کلیدی برای خدمات رسی    ع تر

ایط بودن، در صورت پاسخ "بله" به هر یک از سؤاالت زیر، یط   روز پس از ثبت درخواست، مزایای خود را  7در صورت واجد رسر
 روز پس از ثبت درخواست دریافت خواهید کرد.  30دریافت خواهید کرد. در غتر این صورت، مزایای خود را ظرف 

دالر  100دالر درآمد دریافت کند و  150آیا خانواده شما انتظار دارد در این ماه کمتر از  .1
 یا کمتر به صورت نقدی و/یا در حساب بانیک موجود باشد؟

 نه بیل

های اجاره/رهن و/یا آب و برق بیشتر از کل درآمد، پول نقد شما هزینهآیا خانوار  .2
 های بانیک شما برای این ماه دارد؟موجود و حساب

 نه بیل
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آیا خانواده شما شامل یک کارگر مهاجر یا کارگر فصیل مزرعه یم شود که درآمدش  .3
س او از  وز نیم دالر تجا 100متوقف شده و پول نقد و حساب های بانیک در دستر

 کند؟

 نه بیل

ونییک تأیید کند.  FSDکمک کنید هویت شما را برای خدمات رسیعتر تأیید کند.   FSDبه  سیع یم کند هویت شما را به صورت الکتر
( 
ً
( شخیص مانند دوست، عضو خانواده، صاحبخانه یا کارفرما 2( یک کپی از شناسنامه خود را با درخواست خود وارد کنید، یا )1لطفا

های  در  FSD. شما را تایید کنیم کند هویت  ( یک مخاطب را در زیر فهرست کنید تا به ما کمک3بیاورید، یا ) FSDرا به ییک از دفتر
د.   صورت نیاز با این فرد تماس یم گتر

 شماره تلیفون:  کند:   یم نام شخص که هویت شما را تأیید 
 

 بخش سوم: اعضای خانوار
 یم کنند، از جمله همرستان، فرزندان  1اطالعات خود را در خط 

ی
سال  22زیر بنویسید. اطالعات تمام افرادی که در خانه شما زندگ

 وعده های غذاني آنها در خانه 50که حداقل نییم )
%( از مواقع در خانه شما هستند و هرکیس که غذا یم خورد را وارد کنید. اکتر

 شما شامل تمام اعضای خانواده بدون توجه به تابعیت یا وضعیت مهاجرت آنها باشد. 
دریافت مزایای اسنپ محروم نیم کند. اطالعات نژادی و قویم جمع وضعیت شهروندی یا مهاجرت به طور خودکار متقاضی را از 

آوری یم شود تا اطمینان حاصل شود که مزایای برنامه بدون توجه به نژاد، رنگ یا منشاء میل توزی    ع یم شود. ارائه این اطالعات 
ان مزایای اسنپ که دریافت یم کنید تأثتر  ی ایط بودن شما یا متر  ی ندارد. اختیاری است و بر واجد رسر

ی اجتمایع ) برای  SNAP( و وضعیت مهاجرت هر یک از اعضای خانواده داوطلبانه است. با این حال، مزایای SSNارائه شماره تامتر
و/یا مهاجرت ارائه نیم دهند، دریافت نخواهید کرد. وضعیت مهاجرت اعضای خانواده متقاضی ممکن  SSNافرادی که وضعیت 

ممکن  USCIS( باشد. اطالعات ارائه شده توسط USCISمات شهروندی و مهاجرت ایاالت متحده )است منوط به تأیید توسط خد
ایط بودن و سطح مزایای شما تأثتر بگذارد.   است بر واجد رسر

مکمل نام 
 قانون  

هسپانوی یا  SSN تاری    خ تولد رابطه با شما جنسیت
 التین  

 * نژاد 

     خودش  

       

       

       

       

       

       

       

       

 :دوش یم لامعا هک همه تسیل
 سفید نژاد -1
 آسیاني نژاد -2
 سیاه نژاد -3
 هواني نژاد -4
 االسکاني  -5

 آیا شما و همه افراد خانواده تان با هم غذا یم خرید و یم خورید )پخت یم کنید(؟
ی یم کند(؟ ی  اگر نه، چه کیس با خانواده شما خرید و غذا نیم کند )آشتی

 نه بیل

یناسک تسیل اد تماقا امش هناخ اد هک اار     : دینک نوشته  ،دنا
   هر کیس را که در خانواده شما فرزند خوانده یا بزرگسال خوانده است فهرست کنید: 

   هر کیس را که شهروند ایاالت متحده نیست در خانواده شما فهرست کنید: 
 آیا انگلییس زبان مورد عالقه شماست؟

 به چه زبانی در خانه شما صحبت یم شود؟اگر نه، 
 نه بیل

 

 
 

 بخش چهارم: اعالمیه های خانگ
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ارائه شده  یدر فضا د،یپاسخ داد« بله»که به   هر سؤایل ی. براد ی" پاسخ دهتر "خ ا یبخش با "بله"  نیاز سواالت ا کیبه هر 
 شخیص یاسنپ برا یایمزا یبرا تیبخش ممکن است منجر به رد صالح نیاز سؤاالت ا کیبه هر « بله». پاسخ د یده حیتوض

 . شود در آن اعمال یم« بله»شود که پاسخ 

 یدالر  500اسنپ  یایفروش مزا ا ی د یخانواده تان به خر  یاز اعضا یکی ا یشما  ا یآ -1
 د؟یمحکوم شده ا 96-22-96پس از  شتر یب ا ی

 گ:________________________________ اگر جواب تان بیل است،  

 نه بیل

زندان  ا یبازداشت  ب،یاز تعق یتر جلوگ یخانواده تان برا یاز اعضا یکی ا یشما  ا یآ -2
 فرار یم ا یاست، از قانون پنهان شده  تیاقدام به جرم( که جنا ا ی) جریم لیبه دل
 د؟یکن

 گ:________________________________ اگر جواب تان بیل است،  

 نه بیل

وط  یاز اعضا کیهر  ا یشما  ا یآ -3 ط مرسر وط را نقض  یآزاد ا یخانواده تان رسر مرسر
 د؟یکن  یم

 اگر جواب تان بیل است، گ:________________________________ 

 نه بیل

آدرس  ا ی تیدر مورد هو  خانواده تان اظهارات نادرسپر  یاز اعضا یکی ا یشما  ا یآ -4
 د؟یچند خانوار به طور همزمان داشته ا ا ی 2اسنپ در  یایمزا افتیدر  یخود برا

 اگر جواب تان بیل است، گ:________________________________ 

 نه بیل

که پس از   به جریم الپر یا ا یخانواده تان در دادگاه فدرال  یاز اعضا یکی ا یشما  ا یآ -5
، استفاده  8-22-96 خی    تار  ی ل  کی قانونی تر غ عی    توز  ا یدر ارتباط با داشتر ماده کنتر

 د؟یشده مرتکب شده است، محکوم شده ا
 اگر جواب تان بیل است، گ:________________________________ 

 نه بیل

 یایمزا افتیتقلب در در  لیخانواده شما تا به حال به دل یاز اعضا یکی ا یشما  ا یآ -6
 د؟یمحکوم شده ا التیدر هر ا 96-22-96پس از  یاسنپ تکرار 

 اگر جواب تان بیل است، گ:________________________________ 

 نه بیل

اسلحه،  یاسنپ برا یایمعامله مزا لیخانواده تان به دل یاز اعضا یکی ا یشما  ا یآ -7
 د؟یمحکوم شده ا 9-22-96مواد منفجره بعد از  ا یمهمات 

 ، گ:________________________________ اگر جواب تان بیل است

 نه بیل

اسنپ  یایمعامله مزا لیخانواده شما تا به حال به دل یاز اعضا یکی ا یشما  ا یآ -8
 د؟یمحکوم شده ا 9-22-96مواد مخدر پس از  یبرا

 اگر جواب تان بیل است، گ:________________________________ 

 نه بیل

 14-7-2 خی    از تار  ر یز  میچند مورد از جرا ا ی کیدر خانواده شما به  کیس  ا یآ -9
 محکوم شده است؟

 شده د یتشد آزار جنیس 

 قتل 

  سوء استفاده از کودکان ر یو سا جنیس بهره کیسر 

 تجاوز جنیس 
 اگر جواب تان بیل است، گ:________________________________ 
 کدام جرایم: _________________________________________ 

 نه بیل
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 بخش پنجم: اطالعات خانوار
   یخود و همه افراد یسؤاالت برا نیبه ا

ی
 . د یذکر شده است( پاسخ ده 3کنند )همانطور که در بخش   یم که با شما زندگ

 کرده است؟  افتیدر  یسور یاز م تر غ الپر یرا در ا SNAP یایروز گذشته مزا 30در  کیس  ا یآ -1
 بیل
 نه

 ____________________________ آیالت: ______________________________ اگر بیل، گ: 
 معلول است؟ کیس  ا یآ -2

 بیل
 نه

 اگر بیل، گ: _______________________________________________________________ 
 سال دارد و در مدرسه ثبت نام کرده است؟ 49تا  18 کیس  ا یآ -3

 بیل
 نه

 ____________________________ مکتب: ______________________________ اگر بیل، گ: 

 منابع
 . د یدار  گر یافراد د ا یهستند که خودتان  ني هاپول گر یو انواع د بانیک یهامنابع، حساب

 بیل                                نه                          است؟ در حساب بانیک نام کیس ا یدارد  حساب بانیک کیس  ا یآ -1
 اگر بیل، گ: __________________________ مقدار:________________ نام بانک: _______________ 

 بیل                                نه                                                                      داره؟ یا گهیپول نقد د کیس -2
 گر بیل، گ: __________________________ مقدار:________________ 

  یحساب ها ا یسهام، اوراق قرضه، و/  کیس  ا یآ -3
ی

 بیل                                نه      دارد؟ IRAمانند  بازنشستیک
 :________________ ارزشت نقد گر بیل، گ: __________________________ 

 درآمد
ی تام یهاپرداخت ا یشغل  کیمانند درآمد حاصل از  شود،است که به شما پرداخت یم درآمد پویل  از کودکان.  تیحما ا ی اجتمایع تر

 بیل                                 نه                                                                  از کار کردن درآمد دارد؟ کیس  ا یآ -1
کسورات را   ا ی اتیآنها و درآمد ناخالص ماهانه قبل از مال یکنند، کارفرما  یم افتیکه آن را در   یاز افراد اگر بله، فهرسپر 

 : د یفهرست کن

 مبلغ ماهانه استخدام کننده کند؟  از کار کردن درآمد کسب یم چه کیس

   

   

   

   

 بیل                                   نه                                    کند؟  یم افتیپول در  ا یدرآمد  ر یاز منابع ز  کیس  ا یآ -2
 : د یکن  کننده و مبلغ ماهانه را برریس  افتیاگر پاسخ مثبت است، منبع و فهرست در 

 مبلغ ماهانه یک دریافت یم کند منبع

ی درآمد تام   اجتمایع تر
ی

از  ،)بازنشستیک
 
ی

 بازماندگان( ا ی کارافتادگ
  

   (SSI) یلیتکم پی یدرآمد تضم

   (. VAاداره کهنه رسبازان ) یایمزا

   از کودک تیحما

   یکار یب یایمزا

   مایل یکمک ها  ا ی ا یهدا

 هیبورس ،مایل یکمک ها  ،ني دانشجو یوام ها
 یلیتحص یها

  

 : نوشته کنید  نجا یا - گر یمنابع د
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 است؟ افتهیکاهش   ا یروز گذشته متوقف شده  30در  درآمد کیس ا یآ -3
 اگر بیل، گ: _________________________________________ 

 _______________________________ : چک نیو مبلغ آخر  خی    تار 

 مصارف
 . د یها قبوض هستند که شما مسئول پرداخت آن هست نهیهز 

   یخانه ا یبرا کیس  ا یآ -1
ی

 کند؟  خانه پرداخت یم یبرا مبلیعی  ا یاجاره  د،یکن  یم که در آن زندگ
 بیل
 نه

 _______________________________  : د یاگر بله، کل مبلغ ماهانه را فهرست کن
 پرداخت یم کند: ____________________________________________ گ 

   یخانه ا یرا برا ر یآب و برق ز  یها نهیهز  کیس  ا یآ -2
ی

 که اعمال یم  یکند؟ )همه موارد  پرداخت یم د یکن  یم که در آن زندگ
 (دیکن  شوند را برریس

 بیل                نه           گ پرداخت یم کند: ____________              کند؟  خنک یم ا یخانه شما را گرم  ا یآ          برق
 بیل                نه           گ پرداخت یم کند: ____________              کند؟  خنک یم ا یخانه شما را گرم  ا یآ           گاز 

 بیل                نه           گ پرداخت یم کند: ____________              کند؟  خنک یم ا یخانه شما را گرم  ا یآ        دیگر 
 

 تلیفون:                                                    گ پرداخت یم کند: ___________________________________ 
 ___________________________________ اشغال:                                                    گ پرداخت یم کند: 

 ___________ __ آب:                                                    گ پرداخت یم کند: ________________________ 
 __________________________________ فاضالب:                                                    گ پرداخت یم کند: 

 بیل                      نه      کند؟  نفقه اطفال را که به حکم دادگاه صادر شده است پرداخت یم ا ینفقه و/  کیس  ا یآ -3
 : ____________________________________________ د یاگر بله، کل مبلغ ماهانه را فهرست کن

پزشک،  تیز یو  کر،یمد مهیحق ب ا ی مهیمانند ب پزشیک یها نهیسال به باال است، هز  60 ا یکه از کار افتاده   کیس  ا یآ -4
ل، حمل و نقل برا ی  بیل                        نه                        دارد؟ نکیع ا ی ،پزشیک یمراقبت ها یمراقبت در متی

 ____________________________________________ : د یاگر بله، کل مبلغ ماهانه را فهرست کن
 

 صفحه  هیاطالع - ششم بخش
ً
 (دیو امضا کن د یرا بخوان 8ها )لطفا

 االت یا یوزارت کشاورز  حقوق مدنی  یها استیفدرال و مقررات و س : مطابق با قانون حقوق مدنی USDA ضیعدم تبع هیانیب
( منع شده تیو جنس پر یجنس تی)از جمله هو  تیجنس ،بر اساس نژاد، رنگ، منشاء میل ضیموسسه از تبع نی(، اUSDAمتحده )
 . قبیل حقوق مدنی  یها تیفعال یبرا تالفی  ا ی تالفی  ا ی ،ایسیسن، اعتقادات س ،ناتوانی  ،مذهپی  دهی(، عقجنیس شیاست. گرا
س باشد. افراد دارا یسیاز انگل تر غ ني برنامه ممکن است به زبان ها اطالعات اطالعات برنامه  افتیدر  یکه برا  پر یمعلول یدر دستر

( محیل ا ی الپر یبا آژانس )ا د یدارند، با از ین نیگز یجا ارتبایط لی( به وساني کایزبان اشاره آمر  ،چاپ بزرگ، نوار صونر  ل،ی)مانند خط بر 
 قیتوانند از طر  در گفتار هستند، یم ناتوانی  یدارا ا یکم شنوا که ناشنوا،    ی. افرادند تر اند تماس بگکرده  ا یمزا واستکه در آن درخ

 . ند تر تماس بگ USDAبا  8339-877( 800خدمات رله فدرال به شماره )
به  د یتوانکند که یم  لیرا تکم USDAبرنامه  ضیتبع تی، فرم شکاAD-3027فرم  د یبا برنامه، شایک ضیتبع تیثبت شکا یبرا

 https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR: د یکن  افتیدر  ر یدر آدرس ز  نیصورت آنال 
%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf از هر دفتر ،USDA( 833، با تماس با )620-

ی نامه ا ا ی، 1071 ح کت نام، آدرس، شماره تلفن شایک یحاو  د ی. نامه باUSDAخطاب به  یبا نوشتر ی آم ضیاز اقدام تبع پی و رسر  تر
 ا یباشد. فرم  مدنی  وقحق ني نقض ادعا خی    و تار  تی( در مورد ماهASCR) حقوق مدنی  ر یوز  ار یاطالع دست یبرا کافی   اتیبا جزئ ني ادعا

 ارسال شود:  ر یبه آدرس ز  د یبا AD-3027شده  لینامه تکم
ون پست  : یکیالکتر

 USDA ه،یغذا و تغذ خدمات
1320 Braddock Place ، 334اتاق 

Alexandria, VA 22314 ;ای 
 : فکس

 ای; 7442-690( 202) ا ی 256-1665( 833)
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ون پست  : کیالکتر
FNSCIVILRIGHTSCOMPLAINTS@usda.gov 

 است.  یمساو  یارائه کننده فرصتها کیموسسه،  نیا

یس شغیل ی( به اصول فرصت هاDSS) یسور یم وزارت خدمات اجتمایع : DSS ضیعدم تبع هیانیب برابر به خدمات  برابر و دستر
ی نژاد، رنگ، منشاء میل مانکارانیاستخدام و پ انی، متقاضDSSاساس، با کارمندان  نیمتعهد است. بر ا اصل و  ،بدون در نظر گرفتر

 شود.  به طور عادالنه رفتار یم یجانباز  تیوضع ا یمذهب  ،سن، ناتوانی  ،جنیس شیگرا  ت،یسجن ،یباردار  ،یکینسب، اطالعات ژنت
و  د یحق استماع دار  د،یآن هست افتیدر حال در  ا ی د یاسنپ درخواست داده باش یایمزا ی: اگر براFSDعادالنه  ن  حقوق شنوا

 دهد:  رخ یم ر یموارد ز 
• FSD ا  د تر گ  یم میتصم ا د یکن  و فکر یم د یستین طیکه شما واجد رسر  . د یهست طیواجد رسر
• FSD یایمزا SNAP آن  لیدال  د یکن  کند و فکر یم  متوقف یم ا یدهد  را کاهش یم ا یدهد و سپس مزا شما قرار یم ار یرا در اخت

 اشتباه است. 
ی تع یکه برا  شما با اطالعانر  • ی م یتر  . د یمخالف هست ا یبا مبلغ مزا ا ی د یشود مخالف هست استفاده یم ا یمزا انتر
• FSD ورزد.  درخواست شما امتناع یم رشیاز پذ 
• FSD به درخواست کمک شما عمل نیم 

ً
   د یکن  کند و شما فکر یم  فورا

ی
 کار را داشته اند.   نیانجام ا یبرا که آنها زمان کاف

 انجام شده باشد، یم اقدایم ا یرد شده باشد  ا یدرخواست شما رد  اگر 
ً
اقدام  ا یروز پس از رد  90ظرف  د یتوان در مورد پرونده شما قبال

 یدرخواست رس
ی

اخطار درخواست  خی    متوقف کند و ظرف ده روز از تار  ا یدهد  یتر شما را تغ یایمزا یشنهادیاقدام پ. اگر د یکن  دگ
 یرس میتا زمان تصم د یتوانیم د،یکن  دادریس

ی
تلفن،  قیاز طر  د یتوان شما یم ندهینما ا ی. شما د یادامه ده ا یهمان مزا افتیبه در  دگ

 یدرخواست رس کتپی   ا ی یحضور 
ی

 ،مانند مشاور حقوفر  یا ندهینما ا یخانواده  یاز اعضا یکیتواند توسط  . پرونده شما یمد یکن  دگ
 ارائه شود.  گر ید یسخنگو  ا یبستگان، دوست 
 اگر:  د یاسنپ محروم شو  یایمزا افتیممکن است از در 

ا یاز غذا تر غ پرداخپر  یدر ازا ا ی یاسنپ خود را به صورت نقد یایمزا  در همدسپر  م،یمستقتر غ م،یبه طور مستق ط،یواجد رسر
 . د یبفروش ني به تنها ا ی گران،یبا د تبانی  ا ی
 . د یرا پنهان کن اطالعانر  ا ی د ییکند، دروغ بگو   افتیدر  د یاسنپ که خانواده شما نبا یایمزا افتیدر  یبرا •
 . د یاستفاده کن یاعتبار  یپرداخت در حساب ها ا ی گار،یس ا یمانند الکل  ،خورایکتر اقالم غ د یخر  یاسنپ برا یایاز مزا •
ده برگشپر  از یاست که ن یتی یکانت  یاسنپ که دارا یایبا مزا محصویل د یخر  • ی محصول  به ستی دارد و قصد دارد با دور انداختر

 . د یکن  افتیپول نقد در  ،یز یمبلغ وار  تی یو برگرداندن کانت
 محصوالنر  •

ً
 یمحصوالت برا د یتول یرا برا ني . به عنوان مثال، مواد غذاد یکن  یدار یپول نقد خر  یاسنپ در ازا یایبا مزا عمدا

 . د ینکن یدار یفروش مجدد خر 
 . د یاسنپ پرداخت کن یایبا مزا یشده به صورت اعتبار  یدار یخر  یغذا یبرا •
 . ستیکه مال شما ن  د یداشته باش ار یدر اخت ا ی د یاستفاده کن EBT یاز کارت ها •
 . خانوار تر غ یاسنپ به اعضا یایشده با مزا یدار یخر  ني ارائه مواد غذا ا ی EBT یفروش کارت ها ا یتجارت  •

 مقررات تقلب قیاخطار و تصد
ی برا  دروغ از  شیکارت انتقال ب  پی یگز یجا یاسنپ خالف قانون است. درخواست ها یایمعامله مزا ا یفروش  ا یاسنپ  افتیدر  یگفتر

ون یایحد مزا که توسط   ( هر شخیص1)USC 2015(b) 7تقلب شود.  قاتیتحق ی( ممکن است منجر به ارجاع براEBT) یکیالکتر
 اظهارات نادرست  صیتشخ لفدرا ا ی الپر یا یسازمان ادار  ا یدادگاه 

ً
را  قیحقا ا یارائه کرده است،  یگمراه کننده ا  ا یداده شود که عمدا

ی شده است که نقض قوان مرتکب هر عمیل ا یپنهان کرده است  ا یکرده   مخفی   ا یاساس آن  قانون، مقررات صادر شده بر  نیاست. ا تر
ی مزا ا ی افتیبه منظور استفاده، ارائه، انتقال، کسب، در  الپر یهر قانون ا ی اسنپ، بالفاصله پس از اتخاذ چن یایداشتر  یبرا ،یمیتصم تر
کت ب ی ساله در اول 1دوره  کی یدر برنامه برا شتر یرسر ی نوبت چن تر  نوبت دوم و به طور دائم در نوبت سوم.  یسال برا 2 ،پی ییتع تر
 است نقض کنند:  ر یرا که شامل موارد ز  2008سال  هیتوانند قانون غذا و تغذ نیم انیمتقاض
 هر   یهر عضو  •

ً
،  کیتواند به مدت  پا بگذارد یم ر یرا ز  ی   از قوان کیکه عمدا

ً
سال از برنامه اسنپ محروم شود، تا دائما

 ر یتحت سا قانون   گرد یممکن است تحت پ ی   شود. او همچن هر دو زندان   ا یسال  20شود، تا  مهیدالر جر  250000تا 
 SNAPاز  گر یماه د 18ممکن است در صورت دستور دادگاه به مدت  ی   مچنقابل اجرا باشد. او ه الن  یفدرال و ا ی   قوان

 محروم شود. 
 قوان یاز اعضا کیهر  •

ً
سال  تخلف، دو  ی   اول یسال برا کیپا بگذارد ممکن است به مدت  ر یرا ز  ی   خانواده شما که عمدا

ا ی   سوم یتخلف دوم و به طور دائم برا یبرا  اسنپ نباشد.  افتیدر  طیتخلف واجد رسر
•  

 
ماده  کیکه مربوط به فروش   یدر معامله ا ا یمزا افتیدر  ا یخانواده را در استفاده  یاز اعضا کیهر  اگر دادگاه حقوق

ل شده است مجرم تشخ ا یجرم به مدت دو سال و برا ی   اول یدهد، برا صیکنت   افتیدر  طیبار دوم به طور دائم واجد رسر
 بود.  د ینخواه ا یمزا
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•  
 
مواد  ا یکه شامل فروش اسلحه گرم، مهمات   یمنافع در معامله ا افتیدر  ا یاستفاده  لیشما را به دل اگر دادگاه حقوق

کت در برنامه محروم خو  شهیهم یبرا تخلف   ی   بار چن ی   دهد، در اول صیمنفجره است، مجرم تشخ  شد.  د یاهاز رسر
 نیچند افتیمحل سکونت به منظور در  ا ی تیرا در رابطه با هو  یاظهارات متقلبانه ا ا یاگر مشخص شود که اظهارات  •
کت کن نیدر ا د یتوان سال نیم 10مدت  یبرا د،یبه طور همزمان انجام داده ا SNAP تیمز   . د یبرنامه رسر
•  

 
 ی   بار چن ی   دهد، در اول صیمجرم تشخ شت  یب ا یدالر  500قاچاق به مبلغ کل  یایشما را به داشی   مزا اگر دادگاه حقوق

ا شهیهم یبرا تخلف   کت در برنامه نخواه طیواجد رسر   د یرسر
 
مشمول آن خواهد  د یکن  که در برنامه ارائه یم  بود. اطالعان

. که اگر هر گونه ت  خ ا یهستند  اطالعات واقیع ا یآ نکهیا یی   تع یبرا ا محیلی الن  یتوسط مقامات فدرال، ا د ییبود. تأ

ارائه آگاهانه اطالعات نادرست، تحت  لیاسنپ رد شود و ممکن است به دل یایاطالعات نادرست باشد، ممکن است مزا
 . د یت  قرار بگ یفر یک  گرد یپ

ا ستمیس قیاطالعات موجود از طر  و  د تر گمورد استفاده قرار یم شود،( درخواست یمIEVSدرآمد ) ني آزمابودن و راسپر  طیواجد رسر
ی چن نکهیکند، و ا  دا یرا پ ني هارتیشود که دولت مغا د ییتأ یاقهیوث یهاتماس قیممکن است از طر  ممکن است بر واجد  اطالعانر  تر

ا  بگذارد.  تر تأث ا یبودن خانوار و سطح مزا طیرسر
 SNAP)قانون  2008سال  هی، تحت قانون غذا و تغذخانواده یاز اعضا کیهر  SSNاطالعات مربوط به برنامه، از جمله  مجموعه

ی تع یاطالعات برا نیمجاز است. ا USC 2011-2036 7سابق(، با اصالح،  ا ا یآ نکهیا یتر همچنان  ا یاست  طیخانواده شما واجد رسر
ا کت در  طیواجد رسر کرد.   میخواه د ییتأ یا انهیرا قیتطب یبرنامه ها قیاطالعات را از طر  نیخواهد شد. ما ا ادهاست استف SNAPرسر

ی اطالعات همچن نیا  یاطالعات ممکن است برا نیبرنامه استفاده خواهد شد. ا تیر ینظارت بر انطباق با مقررات برنامه و مد یبرا تر
 یبه مقامات مجر  کنند،فرار از قانون فرار یم یکه برا  یافراد یتر دستگ ر و به منظو  الپر یفدرال و ا یهاسازمان ر یبه سا رسیم برریس

ها، ممکن SSNبرنامه، از جمله  نیخانواده شما مطرح شود، اطالعات موجود در ا هیعل SNAP یادعا کیقانون افشا شود. اگر 
ی و همچن الپر یفدرال و ا یهااست به سازمان  اقدام وصول مطالبات ارجاع شود.  یبرا مطالبات خصوض یآور جمع یهاآژانس تر

کمک   یایدالر باشد، رسقت مزا 25000باشد، اما کمتر از  شتر یب ا یدالر  750.00 ا یمزا ، اگر ارزشRSMO 570.030اساس بخش  بر 
دالر نباشد. رسقت  5000از  شیکه ب  یا مهی" است. مجازات شامل حبس تا هفت سال و جر Dکالس "  تیجنا کی عمویم یها

" است. Aکالس "  تیجنا کیدالر باشد، جرم  750.00کمتر از   ا ی. اگر ارزش مزاستا Cکالس   تیجنا کی شتر یب ا یدالر  25000.00
 . ابد ی شیمتخلفان مکرر افزا یها ممکن است برا مهیمجازات ها و جر 

، EBT یکارت ها  ا ی عمویم یکمک ها  یایمزا قانونی تر غ افتی، در RSMO(، 1/1/17موثر در  570.400) 578.377اساس بخش  بر 
 یایمزا ا یخالف قانون است،  د،یآن ها را ندار  افتیکه حق در   SNAP یایبه دست آوردن مزا یتالش برا ا ی افتیکه در   د یدان شما یم

ی اسنپ را به م  تر
نادرست،  یکه هرگونه ادعا  د یدان. شما یمد یتالش کن ا ی د یکن  افتیدر  د،یآن را دار  افتیکه حق در   ني ایاز مزا شتر یب انی

 بیدر طول مصاحبه، ممکن است شما را تحت تعق ا یفرم  نیدر ا ،جزن   ا یبه طور کامل  ،یماد تیکتمان هر گونه واقع  ا ی ه،یانیب
روند درخواست  نیا لیتکم یخانواده برا بانی یک مصاحبه با بخش پشتیشود تا  و/محاکمه قرار دهد. از شما خواسته یم یفر یک

. د یارائه ده د،یده در مصاحبه ارائه یم ا یبرنامه و/  نیکه در ا  از اطالعانر  دال بر برخی  شود مدارگ . از شما خواسته یمد یکن  لیتکم

ا  یم د ییشما تأ یامضا  . د یکرده ا  وافقتبرنامه و در طول مصاحبه م نیمندرج در ا طیکند که با رسر
 ثبت کار

است که  بدان معپی  نیکار ثبت نام کنند. ا  یبرا د یاز خانواده با خاض یاسنپ، اعضا افتیدر  یکنم و موافقم که برا  من درک یم
 شتر یب ا یساعت  30کار ثبت نام کنند. ب( کار   یمجدد برا نامهی: الف( در زمان درخواست و صدور گواهد یخانواده با یاز اعضا برخی 

. د( عدم د یموجه کاهش نده لیساعت در هفته را بدون دل 30کمتر از   ی. ج( ساعات کار د یترک نکن جهمو  لیدر هفته را بدون دل

ا  موجه. هرکیس لیمناسب بدون دل شغیل شنهاد یپ رشیز پذامتناع ا اسنپ  افتینکند ممکن است از در  تیرا رعا یکار   طیکه رسر
ی فرم همچن نیمحروم شود. ا به عنوان  معاف،تر خانواده غ یاعضا ر یکند. شما، همراه با سا  ثبت نام کار عمل یم هیبه عنوان اطالع تر

ا د یفرم، با نیا یو پس از امضا د یشو کار ثبت شده در نظر گرفته یم  . د یکن  تیثبت کار مرتبط را رعا طیرسر
 آموزش )اباود( ا یکار و/   از یمورد ن
 که به  یافراد

ی
ا شوند،( شناخته یمABAWD's) عنوان بزرگساالن توانا بدون وابستیک کت در برنامه اسنپ به عنوان  طیواجد رسر رسر

کرده   افتیاسنپ را در  یایدوره سه ساله مزا کیکه آن فرد به مدت سه ماه قابل شمارش در   در صورنر  ستند،یاز خانواده ن یعضو 
که   در حایل کند یم افتیکامل در   یایماه مزا یاسنپ را برا یایفرد مزا کیها آن هستند که یط ني هاقابل شمارش ماه یهاباشد. ماه

کت در آموزش  ا یبا کار کردن و/  خود را برآورده  یکار   یازهایساعت، ن 80متوسط ماهانه حداقل  ساعت در هفته، به طور  20رسر
 . کند نیم
تمام  یدانشجو  ست؛یباردار ن ست؛ین فعالتر سال در خانواده اسنپ ندارد. غ 18 ر یفرزند ز  چیساله است. ه ABAWD 18-49 کی

(؛ و در برنامه درمان مواد مخدر التی)در هر ا یکار یب افتیناتوان؛ عدم در  ا ی مار یعضو خانواده ب کی. مراقبت نکردن از ستیوقت ن
کت نیم ا ی توانند با برآورده کردن  ها یم ABAWDشود و  ها اعمال یم ABAWD ی)سه ماه( فقط برا ت زمانی یکند. محدود  الکل رسر

ا ا 30ساعت در  80حداقل  یکار/آموزش برا  طیرسر  باشند.  طیروز گذشته واجد رسر
 . د یصفحه را با دقت بخوان نیقبل از امضا ا
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 تحت مجازات شهادت دروغ، اطالعانر  د،یده یم . شما گوایهد یکنبرنامه را درک یم نیا یهاهیانیکه ب  د یکنیم د ییتأ د،یکنامضا یم وقپر 
و  تیباشد، از جمله اطالعات مربوط به تابع قیدرست و دق د یو در طول مصاحبه با د یکن  درک یم د،یده فرم ارائه یم نیرا که در ا

ی تع یبرا د،یکنیم د ییو در صورت درخواست تأ د یکنکه گزارش نیم  یانهیکه هر هز   د یدانیممهاجرت.  تیوضع شما  SNAP یایمزا یتر
 استفاده نخواهد شد. 

ا د یده منصوب او اجازه یم ا یخانواده  تیبخش حما ر یبه مد شما   محیل ا ی الپر یمقامات فدرال، ا قیا از طر و اظهارات شما ر  طیتا رسر
 . تر خ ا یاست  واقیع د یکه ارائه کرده ا  اطالعانر  ا یکند تا مشخص شود که آ  د ییتأ
که اظهارات   د یدهیم ، تحت مجازات شهادت دروغ، شما گوایهRSMo(، 1/1/17موثر در  570.408) 578.385اساس بخش  بر 

. درخواست شامل د یاارائه کرده د،یآنها هست یخانواده که برا یاز اعضا کیهر  یبرا د،یدانکه یم  ني و کامل را تا جا قیدق ،واقیع

 . گانهیب تیو وضع تیاطالعات مربوط به تابع
ون ا ی یبرنامه به صورت کاغذ نیا یبا امضا  کی قیتان را از طر مربوط به پرونده تلفپی  یهاتا تماس د یدهبه ما اجازه یم ،یکیالکتر

. به عنوان د یشو باعث یم ا ی م،یده لیبه شما تحو  د،یاارائه کرده 1که در صفحه   یاهیخودکار به شماره تلفن اول یتر گشماره ستمیس

 : د یکن  را برریس نجا یا د،یها انرصاف دهتماس نیا افتیاز در  د یخواه. اگر یمد یکار موافقت کن  نیشما با ا تاز درخواس بخیسر 
 اینجا امضا کنید: 

 تاری    خ                                                                                                                       امضا شما: 
 تاری    خ                                             الزم است(:  د ینام خود را امضا کن د یتوان شاهد )اگر نیم یامضا
 

 ؟دارید  کمکنیاز به  
وع  یبرا•   . د یمراجعه کن https://dss.mo.govبه  ات،یتر گزارش تغ  ا یخود  یایمزا تیوضع چت، برریس کیرسر
 دیصحبت کن میت یاز اعضا یکیتا با  د یتر ( تماس بگ855-373-4636) FSD-INFO-855با  •
 711 یسور یرله م •
 ندتر تماس بگ 2966-735-800توانند با شماره  یم TTYکاربران   •
-592-6004لطفا با شماره  د،یکسب کن  اطالعانر  انینایناب یبرا در مورد خدمات توانبخیسر  د یخواه و یم د یهست نا یکم ب  ا ی نا یناب اگر 

 . د یتر تماس بگ 800
ی تع یحال، اگر برا نی. با استیپدر و مادر ن جاد یبه ا یاز یاسنپ ن یایمزا یبرا  با خط تلفن فور  د،یخواهکمک یم  یپدر  یتر

ً
 یلطفا

 . د یتر تماس بگ 855-454-8037شماره  به FSD یپدر 

 دهد نخواهد داشت.  بخش به شما ارائه یم نیکه ا  کمگ  انت   بر م یت  تأث ر یپاسخ به سؤاالت ز 
 د؟یمتحده خدمت کرده ا االت یمسلح ا یوهاتر خانواده تا به حال در ن کینزد یاز اعضا یکی ا یشما  ا یآ

 بیل
 نه

 د؟یخواه یم یسور یمرتبط در م در مورد خدمات نظایم اطالعانر  ا یاگر بله، آ
 بیل
 نه
 


